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Примери питања из области примењених уметности и дизајн 
 

1. Савршен геометријски облик је: 

а) квадрат   б) круг  в) троугао 
 

2. Зигурат је: 

а) врста стуба б) врста пирамиде в) врста орнамента 
 

3. Портретом са шакама приказујемо: 

а) целокупну фигуру  б) седећу фигуру до колена в) главу и рамени појас 
 

4. Како се зове установа у којој се одржавају изложбе слика? 

а) галерија  б) биоскоп в) позориште 
 

5. Арабеска је: 

а) декоративни елемент понављајућих геометријских форми 

б) приказ људских фигура фреско сликарством 
  

6. Вилендорфска Венера је: 

а) статуа женске особе палеолита б) статуа римске митологије в) статуа грчке богиње 
 

7. Који медији не преносе визуелне поруке слике? 

а) штампа  б) радио в) телевизија г) интернет 
 

8. Слику ,,Слобода предводи народ“ насликао је: 

а) Рафаело  б) Рембрант  в) Делакроа  
 

9. Шта у ликовној  уметности представља однос 1:1,618? 

а) златни пресек б) понављајући низ елемената в) однос висине и дубине 

 

10. Camera obscura је латински назив за: 

а) мрачну комору б) радио и телевизију в) новински оглас 
 

11. Пабло Пикасо је зачетник уметничког правца? 

а) импресионизам б) експресионизам в) кубизам г) надреализам 
 

12. Техника колаж значи комбиновање различитих елемената: 

а) лепљењем б) фотографисањем в) визирањем 
 

13. Препаратура се користи за припремање подлоге за: 

а) сликање  б) гваш технику  в) акварел 
 

14. Леонардо да Винчи је сликар из времена: 

а) импресионизма б) романтизма в) готике г) ренесансе д) рококоа 
 

15. Мозаик ,,Цар Јустинијан са пратњом“ се налази у цркви: 

а) Сан Витале у Равени  б) Светог Марка у Венецији  в) Христовог гроба у Јерусалиму 
 

16. „Мона Лизу“ је насликао: 

а) Леонардо да Винчи  б) Ван Гог  в) Микеланђело Буонароти 
 

17. Репетиција је: 

а) заобилажење   б) понављање  в) алтернација 
 

18. Који сликар је насликао познату композицију ,,Сеоба Срба“? 

а) Урош Предић  б) Паја Јовановић в) Љубиша Ристић 
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19. Ренесанса значи: 

а) прогрес б) развој в) препород г) напредак 
 

20. У ком граду се налази музеј савремене уметности ,,Мома“? 

 а) Њујорку б) Паризу в) Лондону г) Милану 
 

21. Када је слово (реч или реченица) ИТАЛИК, значи да је? 

а) подебљано б) искошено в) подвучено 
 

22. Шта није сликарска техника? 

а) акварел б) акватинта в) пастел 
 

23. Портретом приказујемо: 

а) целокупну фигуру  б) седећу фигуру в) руке и ноге г) главу и рамени појас 
 

24. У ком граду се налази црква Санта Марија дела Салуте: 

а) Паризу б) Москви в) Венецији 
 

25. Зидна слика великих размера назива се: 

а) мурал б) колаж в) асамблаж 
 

26. Француски сликар Клод Моне је припадао уметничком правцу: 

а) надреализму  б) експресионизму в) импресионизму 
 

27. Витраж је уметничка техника карактеристична за период у уметности под називом: 

а) романика б) готика в) барок 
 

28. Пословно писмо, визит карту и меморандум везујемо за: 

а) плакат б) календар в) омот за компакт диск  г) заштитни знак 
 

29. У којем манастиру се налази чувена фреска ,,Бели анђео“? 

а) Студеница б) Милешева в) Жича 
 

30. У ком граду се налази ,,Зид плача“? 

а) Београду б) Москви в) Јерусалиму 
 

31. Обрнута перспектива назива се: 

а) жабља б) инверзна в) линеарна 
 

32. Дијего Ривера је био чувен по: 

а) сликању икона б) сликању мурала в) сликању пејзажа 
 

33. Елементе бренда Кока Коле у својим делима користио је: 

а) Ван Гог б) Енди Ворхол  в) Казимир Маљевић 
 

34. Калиграфија је уметност: 

а) симбола б) лепог писања в) лепог цртања 
 

35. Музеј ,,Прадо“ се налази у: 

а) Паризу  б) Бечу  в) Мадриду г) Москви 
 

36. Реплика је у ликовној уметности: 

а) прецизна копија б) монотипија 
 

37. У којој држави се налази Стоунхенџ? 

 а) Велика Британија б) Данска в) Шведска 
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38. Билборд служи за: 

а) цртање б) поставку изложбе в) оглашавање 
 

39. Чије је дело скулптура „Давид“? 

а) Леонардо да Винчи б) Огист Роден в) Микеланђело Буонароти 
 

40. Шта је тактилна вредност површине: 

а) оптички квалитет б) додирни квалитет в) квалитет боје 
 

41. Колосеум је антички амфитеатар у: 

а) Солуну б) Риму  в) Барселони 
 

42. Изложбени простор Павиљон САНУ налази се у? 

а) Београду б) Новом Саду в) Крагујевцу г) Нишу 
 

43. Сито штампа је:  

а) дубока штампа  б) равна штампа  в) пропусна штампа 
 

44. Сецесија у визуелној уметности је? 

а) сепарација боја  б) стил и уметнички правац в) дељење на фазе сликања 
 

45. Ко је Марина Абрамовић? 

 а) пијанисткиња  б) српска уметница перформанса в) песникиња 
 

46. Реч пејзаж је француског порекла (paysage)и значи? 

а) сликање мртве природе б) приказивање природе в) цртање ентеријера 
 

47. „Мона Лиза“, слика Леонарда да Винчија, се налази у музеју под називом: 

а) Ермитаж б) Лувр  в) Уфичи 
 

48. Објектив фотоапарата је: 

а) механички систем б) оптички систем в) електронски систем 
 

49. Попуните празне квадратиће: 

 

 

 

 

 
 

50. Хеленистичка скулптура Ника са Самотраке се налази у музеју: 

а) Уфици б) Момa  в) Лувр 
 

51. Галерија Матице српске налази се у: 

а) Новом Саду  б) Нишу в) Београду 
 

52. Књига стандарда је термин који се односи на: 

а) илустровање б) индустријски дизајн в) визуелни идентитет г) теорију форме 
 

53. Ежен Делакроа је насликао: 

а) Сплав Медузе  б) Тајну вечеру  в) Локвањи 
 

54. Надежда Петровић је била? 

а) сликарка  б) песникиња  в) глумица 
 

55. Прва фотографија је снимљена на: 

а) стакленој плочи б) сребрној плочи в) целулоидној површини г) папиру 
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56. Камена женска фигура која служи као носећи стуб у неким грађевинама назива се: 

 а) балустрада б) каријатида в) пасарела 
 

57. Шта представља пиктограм? 

 а) симбол појма или речи б) графичку репродукцију в) софтвер 
 

58. Ко је Модиљани? 

 а) италијански архитекта  б) италијански сликар  в) спортиста 
 

59. Експозиција у фотографији је? 

а) количина боја  в) време падања светлости на филм/сензор б) валерска скала 
 

60. Салвадор Дали припада уметничком правцу: 

а) ренесанса б) експресионизам в) надреализам 
 

61. Винсент ван Гог се у свом сликарству претежно изражавао техником: 

а) акварел б) лавирани туш  в) пастуозно сликање 
 

62. Клод Моне је насликао чувену слику: 

а) Локвањи б) Пролазност времена в) Мерилин Монро 
 

63. Слика „Рађање Венере“ је дело ренесансног сликара: 

а) Алесандра Ботичелија б) Микеланђела Буонаротија  в) Леонарда да Винчија 
 

64. Баухаус је школа: 

а) стрипа б) дизајна в) филма 
 

65. Базилика Светог Петра налази се у: 

a) Венецији б) Фиренци в) Ватикану  
 

66. Галерија Уфици се налази у: 

a) Фиренци б) Паризу в) Њујорку 
 

67. Дворац Версај се налази: 

a) поред Париза  б) у Бечу б) у Будимпешти 
 

68. Андреј Тарковски је био: 

a) фотограф б) редитељ/режисер в) сценограф 
 

69. Казимир Маљевич је био: 

a) авангардни уметник  б) графички дизајнер б) историчар уметности  
 

70. Чувену слику „Крик” насликао је: 

а) Микеланђело Буонароти б) Едвард Мунк в) Пол Гоген 
 

71. Слика „Госпођице из Авињона” је дело: 

а) Амадеа Модиљанија  б) Хуана Мироа  в) Пабла Пикаса 
 

72. Карим Рашид је познати: 

а) индустријски дизајнер б) вајар  в) редитељ  
 

73. Драгољуб Замуровић је: 

а) фотограф б) сликар в) вајар 
 

74. Мирко Илић је прослављени: 

а) модни креатор б) сликар реализма в) графички дизајнер 
 

75. Џексон Полок је представник: 

а) концептуалне уметности б) барока в) апстрактног експресионизма 
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76. Фиренца је италијански град који је најпознатији по: 

а) вијадуктима  б) одликама ренесансе  в) фреско-сликарству 
 

77. Баухаус, најпознатија школа за дизајн XX века, настала је у: 

а) Паризу б) Њујорку в) Вајмару (Немачка) 
 

 


